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Studiedag

Een kort verslag
 
Van verjaarspartijtjes tot Koningsfeesten was het 
thema van de jubileumstudiedag die vorig jaar op 
6 oktober plaatsvond. En het was een echt feest! 
Boeiende lezingen, mooie boeken om in te zien, 
een muzikale afsluiting en daarna nog borrelen bij 
tante Stien. Tante Stien? Jazeker, want haar café is 
destijds in Amsterdam afgebroken en geheel over-
geplaatst naar het Openlucht Museum in Arnhem, 
de locatie van de studiedag. En het feest vond ook 
nog eens plaats in een weekend waar de zon zich 
rijkelijk liet zien. Feestelijker kon het allemaal niet.

Jant van de Weg-Laverman, onze voorzitter, opende 
traditiegetrouw de studiedag met: ‘Beste vrienden 
en bijna-vrienden’. Ook ‘bijna-vrienden’ werden 
speciaal welkom geheten, want vaak worden die na 
een studiedag ook een échte vriend van de stich-
ting. Ze gaf aan dat het 25-jarig jubileum van de 
stichting werd gevierd. Om die reden hebben we in 
het vorige nummer van de SGKJ-Berichten dan ook 
de drie voorzitters die in de afgelopen 25-jaar de 
kar trokken uitgebreid aan het woord gelaten. 

Na dit woord van welkom (en een interessant 
stukje geschiedenis van de stichting) kwam het 
moment waarop de nieuwe website van de stich-
ting onthuld zou worden. Marcel Rijns, werkzaam 
bij de KB en in zijn vrije tijd maker van websites, 
begon met te vertellen wat zijn favoriete kinder-
boek was. Klik en Klak en de boze jager van Henri 
Arnoldus. Het boek was door zijn moeder, die 
onderwijzeres was, van school meegebracht naar 
huis (waarschijnlijk een afgeschreven bibliotheek-
exemplaar). De hele serie over dit tweetal heeft hij 
verslonden. Met betrekking tot de nieuwe website 
vertelde hij dat er zoveel mogelijk van de ‘oude’, die 
zo vertrouwd is bij iedereen, behouden is gebleven, 
maar wel in een andere context, en dus overzichte-
lijker. De zo vertrouwde kleuren zijn ook behouden 
gebleven. Hij vertelde verder over hoe de website 
tot stand is gekomen en wist op een levendige 
wijze het moment van onthullen van de nieuwe 
website steeds weer even uit te stellen. Maar uitein-
delijk was daar dan toch het moment. Een nieuwe 
website, maar wel met het oude webadres.

Vervolgens had Dirk Tang de eer om de lezingen 
van de dag te openen. In een uitermate boeiende, 
goed gestructureerde lezing vertelde hij over ‘His-
torische herdenkingsfeesten in kinderboeken’. En 
hij begon zijn lezing met een persoonlijke herin-
nering. Aan een herdenkingsboekje (tien jaar na de 
bevrijding) waarin hij zelf van alles mocht schrij-
ven. En hij schreef dat er geen aardappelen waren 
door de Duitsers. Hij liet het zijn oma lezen en de 
schok was toen, dat hij voor het eerst merkte dat 
zijn oma helemaal niet lezen kon (met de inhoud 
van de zin was ze het overigens helemaal eens). 
In deze SGKJ-Berichten een samenvatting van zijn 
leerzame betoog. 

Ook Karin Vingerhoets (KB) begon met een per-
soonlijke herinnering (en opvallend is dat eigenlijk 
alle sprekers dat deden). Prinses Beatrix was ooit 
in de KB en toen Karin haar zag riep ze spontaan 
uit: Leve de echte koningin. En toen ze daar een 
toelichting op mocht geven zei ze ook dat Bram van 
de Vlugt de enige échte Sinterklaas was. Vervolgens 
nam zij ons mee op een reis door (prenten)boeken 
waarin feesten rondom koninklijke gebeurtenissen 
aan de orde kwamen en liet zij op een spranke-
lende wijze zien dat in twee eeuwen een duidelijke 
ontwikkeling te zien is in hoe tegen het konings-
huis wordt aangekeken in die boeken. Een korte 
samenvatting, met slechts enkele voorbeelden, is in 
deze SGKJ-Berichten te vinden.

In de lunchpauze werden natuurlijk weer veel boe-
ken die waren meegebracht bekeken, maar werd 
er toch vooral van het heerlijke weer genoten in 
het schitterende Openlucht Museum. Overal zag je 
kleine groepen vrienden (en dus ook ‘bijna-vrien-
den’) lopen of op een terrasje (bijvoorbeeld bij de 
Moordenaar) zitten of met de oude tram door het 
park rijden.

Op het middagprogramma stonden nog twee lezin-
gen. Rens Top (ook al werkzaam bij de KB, mooi 
hoeveel mensen van deze instelling bereid waren 
een lezing te verzorgen) vertelde vanuit een heel 
ander perspectief over prijsboeken. Hij bekijkt het 
boek als object met bijzondere aandacht voor de 
band. De KB heeft een grote collectie van dit soort 
prijsboeken. En jawel, ook nu een persoonlijke 
noot aan het begin, een boek van zijn opa, met 
daarin op de eerste pagina een bericht dat hij dat 
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kreeg voor het succesvol doorlopen van een aantal 
schooljaren. Ook van zijn bijdrage een samenvat-
ting.

En eveneens van de KB was Anna Rademakers die 
begon te vertellen over haar driejarige dochtertje, 
dat graag mee helpt in de keuken. Vanuit die anek-
dote vertelde zij over de verzameling kookboeken 
voor kinderen die de KB rijk is. Van een zekere 
kleine keukenmeid Anna tot aan Grietje die al kan 
koken. Meer voorbeelden verder in dit nummer.

De studiedag werd muzikaal afgesloten door het 
duo Marianta (Marita Kruijswijk en Marian Nesse) 
die ‘betovergrootjaarfeestliedjes’ ten gehore bracht, 
begeleid op bijzondere instrumenten. Hiervan 
geen bijdrage in deze SGKJ-Berichten, maar ieder-
een die aanwezig was zal wel een of meer liedjes 
nog in gedachten hebben. En anders, en dat geldt 
ook voor wie er niet bij kon zijn, bestaat er hun 
boek Nederlandse jaarfeesten en hun liederen en zijn 
er ook nog CD’s van het duo.

Het was een zeer geslaagde studiedag en wat fijn 
dat alle sprekers bereid waren hun zeer ingekorte 
lezing voor de SGKJ-Berichten beschikbaar te stel-
len.

Toin Duijx 

Lezing

Koninklijke feesten in kinderboeken

Wie aan feesten in kinderboeken denkt, zal zeker 
al snel ook denken aan kinderboeken die zijn ge-
maakt ter gelegenheid van feestelijke gebeurtenis-
sen in het leven van de Oranjes en in de geschiede-
nis van ons land. De Koninklijke Bibliotheek heeft 
veel van dit soort boeken en daarvan mocht ik er 
tijdens de najaarstudiedag enkele presenteren, met 
heel veel plaatjes. In deze bijdrage slechts een deel 
daarvan en ook maar enkele plaatjes. U kunt een 
aantal van de genoemde kinderboeken via internet 
bewonderen: de titels met een * zijn digitaal be-
schikbaar.

Willem II en III

De vroegste vondst in de KB-collectie is de cents-
prent Vaderlandsche geschiedenis: tafereelen uit de 
regeering van Willem II* [2e helft 19e eeuw]. De 
prent bevat ondermeer een afbeelding van de in-
huldiging van koning Willem II in 1840. In het 
onderschrift bij de prent werd de band tussen vorst 
en vaderland verheerlijkt.

In 1874 werd het 25-jarig jubileum van koning 
Willem III gevierd met de ruim 600 pagina’s tel-
lende vaderlandse geschiedenis De Prinsen van 
Oranje-Nassau in Nederland* door P. Vergers. Voor 
dezelfde gelegenheid schreef P.J. Andriessen: Feest-
geschenk voor onze Jongens en Meisjes bij het Zilvren 
Feest van Z.M. den Koning*. Dezelfde inhoud werd 
met afwijkend omslag ook gepubliceerd als Het 
Koningsboek voor onze Jongens en Meisjes.

Op 19 februari 1887 vierde koning Willem III zijn 
70e verjaardag. Ter gelegenheid daarvan schreef 
Louwerse ‘Een koninklijk feest’ in het tijdschrift 
Voor ‘t jonge volkje, wat ook als overdruk verscheen.

Wilhelmina en Juliana

Op 31 augustus 1880 werd Wilhelmina geboren als 
enige kind van koning Willem III en Emma van 
Waldeck-Pyrmont. Het eerste boekje ter ere van 
prinses Wilhelmina verscheen enkele jaren later: 
Prinsessedag: een sprookje, een feestelijk spel en een 
Prinsesselied [1890] van W. Haanstra. 

Op 6 september 1898 werd Wilhelmina ingehul-
digd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Deze fees-
telijke gebeurtenis werd vastgelegd in meerdere 
kinderboeken. Haantje de Voorste bij de Inhuldi-
gingsfeesten* (zie omslagfoto) gaat over een jongen 
die in Amsterdam en Den Haag de feesten meebe-
leeft. Het boek bevat prachtige platen en is een aan-
rader om online te bekijken, net zoals Het Kronings 
ABC* in de vorm van een kroon met kleurenlitho’s 
over koninklijke onderwerpen en rijmende tekst-
jes. Betsy (pseudoniem van B. de Heer) schreef De 
vreugd ten top! een herinnering aan de blijde septem-
berdagen van 1898 voor het jonge Nederland. F.H. van 
Leents Van prinsesje tot koningin: een aardig toover-
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En in 2019 ontvangt zij de Hieronymus van Alp-
hen prijs van onze stichting. Hoog tijd om uitge-
breider met haar kennis te maken.

Literaire socialisatie

Helma werd geboren in 1955 in Middelburg, de 
hoofdstad van Zeeland. Ze groeide op in een gezin 
met twee broers en twee zussen. Als wetenschap-
per heeft zij zich later veel beziggehouden met 
‘literaire socialisatie’ (onderwerp van haar proef-
schrift), maar hoe zag haar eigen literaire socialisa-
tie eruit?

‘We hadden thuis niet veel kinderboeken. Mijn 
vader had wel veel boeken, maar door zijn drukke 
baan als bedrijfsleider kon hij alleen in zijn spaar-
zame vrije tijd lezen. Zijn voorkeur ging dan onder 
meer uit naar oorlogsboeken en spionageverhalen. 
Mijn moeder was, zoals in die tijd normaal was, 
huisvrouw en had de zorg voor de kinderen. Ik 
heb haar in mijn jeugd nooit zien lezen, tenminste 
geen boeken, wel tijdschriften, zoals de Libelle. Veel 
later, toen ze meer tijd had, las ze graag streekro-
mans. Eerlijk gezegd kan ik me niet herinneren 
voorgelezen te zijn, maar het zal vast wel gebeurd 
zijn. Er was wel een sprookjesboek in huis, maar 
of daaruit voorgelezen is? Het heeft in ieder geval 
geen specifieke herinneringen bij me nagelaten. Ik 
was de jongste thuis en mijn zussen en broers wa-
ren beduidend ouder. Toen ik me voor boeken ging 
interesseren, waren sommigen zelfs al het huis uit. 
Mijn oudere zus had een plank met meisjesboe-
ken, waaronder de deeltjes uit de serie rondom de 
‘olijke tweeling’ van Arja Peters. Die boeken heb 
ik gekregen (of heb ik me toegeëigend, dat weet ik 
niet meer). 

En dat gold ook voor de plank met jongensboeken 
van mijn oudere broer. Die boeken verhuisden 
op een gegeven moment gedeeltelijk naar mijn 
kamer.’

Op de lagere school in Middelburg deden de leer-
krachten van wie ik les kreeg niet echt aan lees-
bevordering. De nadruk lag op technisch lezen. 
In klas drie (de huidige groep 5) werd lesgegeven 
door kinderboekenschrijver Henri Arnoldus, die 
onder meer series schreef over Pietje Puk, Tup en 
Joep en Oki en Doki. Ik heb echter nooit les van 
hem gehad, want toen ik in klas twee zat verhuis-
den we naar Veghel, omdat mijn vader een baan 
had geaccepteerd in Best.’

‘In Veghel kwam ik op een nonnenschool. We wa-
ren van huis uit Rooms Katholiek, dus geen eigen-
aardige keuze. Ik heb daar tot de zesde klas geze-
ten. Op die school was net als in Middelburg geen 
aandacht voor leesplezier en leesbevordering. In 
die tijd bedacht ik na schooltijd zelf verhalen die 
ik met een vriendinnetje speelde. In Veghel werd 
de Openbare Bibliotheek voor mij belangrijk. 
Toen ik alle B-boeken had gelezen, mocht ik niet 
naar de C-boeken. De veelgehoorde uitspraak ‘ik 
had alle boeken van de bieb al gelezen en mocht 
toch niet naar een oudere leeftijdscategorie’ geldt 
ook voor mij. De boeken van Joop ter Heul en 
Een zomerzotheid van Cissy van Marxveldt heb ik 
aan het eind van de lagere school en in de eerste 
klassen van de middelbare school zeker meerdere 
keren gelezen. En ik was weg van de boeken van 
An Rutgers van der Loeff, zoals Lawines razen en 
De Kinderkaravaan. Deze boeken zijn zeker van 
invloed geweest, want ik gebruik ze nog steeds 
binnen mijn onderzoek en onderwijs.’

‘Mijn vader kreeg in de zesde klas opnieuw een 
andere baan en we verhuisden naar Vught. Daar 
ging ik naar de Lidwinaschool. Ik herinner me 
zuster Barbara nog goed. Zij gaf handwerkles 
en omdat ik halverwege het schooljaar in de klas 
kwam, kon ik niet meedoen met het handwerkje 
dat de meisjes toen onder handen hadden. Ik 
mocht dan voorlezen aan de andere kinderen. Als 
je naar mijn jeugdliteraire socialisatie kijkt, dan 
moet ik toch concluderen dat die vooral vanuit 
mezelf kwam. Veel gestimuleerd daarbij ben ik 
niet echt.’
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‘Het waren de volwassenen die de keuze van boe-
ken die kinderen lazen maakten en ook de rap-
porten schreven. Er was toen nog sprake van re-
gionale kinderjury’s die in bibliotheken bij elkaar 
kwamen. We hebben een vragenlijst gemaakt voor 
de kinderjury’s en de resultaten daarvan bevestig-
den onze verwachtingen. We hebben vervolgens 
een verkennend onderzoek opgezet waarin we 
kinderen die zich voor de jury hadden opgegeven, 
zelf in de bibliotheek van Den Bosch een keuze 
lieten maken uit de boeken die het jaar daarvoor 
waren verschenen. Tijdens de bespreking van de 
boeken hielden Maaike en ik ons afzijdig. De kin-
deren schreven zelf de juryrapporten. Kinderen 
bleken daar ook heel goed toe in staat. Ze konden 
prima beargumenteren waarom ze boeken wel of 
niet interessant vonden. Ik heb over dit onderzoek 
later een artikel gepubliceerd in Verkenningen 
van de jeugdliteratuur. Bij de huidige Nederlandse 
Kinderjury geldt de macht van het getal, wie de 
meeste stemmen krijgt, is de winnaar. Samen boe-
ken bespreken komt niet vaak voor. De instelling 
van de Senaat komt hier wel enigszins aan tege-
moet. En ook het initiatief van Bas Maliepaard om 
met kinderen te praten over het beoordelen van 
boeken is erg mooi. Maar toch gaat kwantiteit (het 
aantal stemmen) nog steeds boven kwaliteit (de 
argumenten).’

Docent Nederlands

Al tijdens haar studie is Helma gaan werken als 
docent Nederlands. In 1979 viel zij drie maanden 
in op een school in Waalwijk en daarna ging zij 
werken bij de havo-top van een school in Tilburg. 
Tot 1985 was zij als docent Nederlands, jeugdlite-
ratuur en taalbeheersing werkzaam op havo- en 
vwo-scholen, de pabo en de Akademie voor Jour-
nalistiek. Een enorme ervaring in het lesgeven 
dus, iets dat zij later op de universiteit goed kon 
gebruiken. 

‘Ik vond het lesgeven erg leuk. Jeugdliteratuur 
had niet overal een plek in het programma, maar 
ik had wel de vrijheid om er zelf aandacht aan te 
besteden (en daardoor ook collega’s enthousiast 
te krijgen). Op de PABO in Tilburg was vooral 
aandacht voor de geschiedenis van de kinder- en 
jeugdliteratuur. Daarnaast moesten de leerlingen 
zelf ook hedendaagse kinderboeken lezen.’

Tilburg University

Sinds 1985 is Helma verbonden aan de Tilburg 
University (die tijdens haar universitaire loopbaan 
regelmatig een andere naam kreeg). Tot haar pro-
motie in 1990 als wetenschappelijk assistent en 
vanaf die tijd als universitair docent. Het promotie-
onderzoek ging over de rol van het gezin in de lite-
raire socialisatie van jonge kinderen. Voorafgaande 
daaraan nam zij veel ouders interviews af, met als 
resultaat het onderzoeksrapport Ouders berichten 
over het lezen van hun kinderen. Met betrekking tot 
de instelling van de ouders ten aanzien van lezen, 
merkt zij op ‘dat veruit de meeste ouders lezen 
(heel) belangrijk vinden voor zichzelf, maar dat ze 
er - vooral wegens tijdsgebrek - niet altijd toe ko-
men. Alle ouders (...) zijn ervan overtuigd dat lezen 
voor de kinderen (erg) belangrijk is’. Na een korte 
beschouwing over de aanwezigheid van leesmate-
riaal (‘een minimale voorwaarde voor het tot stand 
komen van leesgedrag’), gaat Helma uitgebreid in 
op de betrokkenheid van de ouders bij het lezen 
van de kinderen. Achtereenvolgens komen aan de 
orde: ‘Leesstimulerend handelen van ouders’, ‘het 
praten over boeken’, ‘voorlezen en verhalen vertel-
len door de ouders’, ‘vroegtijdig lezende en schrij-
vende kinderen’, ‘televisie en lezen’ en ‘de instel-
ling van ouders ten aanzien van onderwijs’. Van 
Lierop concludeert: ‘De gegevens uit dit onderzoek 
lijken er dus op te wijzen dat verschillen in literaire 
socialisatie van kinderen niet alleen voorkomen 
in gezinnen uit verschillende sociale categorieën, 
maar dat ook binnen een sociale categorie kinde-
ren niet op dezelfde wijze gesocialiseerd worden’. 
Voor het promotieonderzoek nam ze schriftelijke 
vragenlijsten af bij ouders en daarnaast ook bij 
kinderen en observeerde zij gedurende acht weken 
bij vier gezinnen. De kinderen uit deze gezinnen 
volgde ze ook op school.

‘Die observaties waren ontzettend leuk. Ik was echt 
welkom binnen de gezinnen, en werd er ook hele-
maal in opgenomen. Binnen de vakliteratuur wordt 
altijd gezegd dat je de ‘gewenningsperiode’ bij par-
ticiperende observaties eigenlijk niet mag meene-
men, maar mijn ervaring is toch echt anders. Juist 
in die periode kun je goed observeren, je bent dan 
nog enigszins een buitenstaander, terwijl dat later, 
als je vaak bij een gezin komt, moeilijker wordt, 
omdat je dan bij alles betrokken wordt. 
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ervaringen aanbiedt, maar in de praktijk stem je 
het aanbod toch vaak af op hoe je kind daarop rea-
geert. Nu zijn beide zoons vooral ‘vakantielezers’, 
want ze hebben het druk met hun werk en andere 
hobby’s.’ 

Annie M.G. Schmidtleerstoel

In 1980 was Ria Bauer-Van Wechem benoemd 
als bijzonder hoogleraar kinder- en jeugdlitera-
tuur aan de Leidse universiteit, aan de subfaculteit 
pedagogische en andragogische wetenschappen. 
Haar onderwijs was echter gericht op een multi- en 
interdisciplinaire benadering van het kinderboek. 
Wegens gezondheidsproblemen moest zij echter 
al in 1984 afscheid nemen. Op dat moment was ik 
student-assistent bij haar en mocht ik het onder-
wijs overnemen en ben ik jarenlang docent kinder- 
en jeugdliteratuur geweest in Leiden. De bijzon-
dere leerstoel werd niet gecontinueerd en in 1998 
wordt zoals gezegd de Annie M.G. Schmidtleer-
stoel in het leven geroepen. Dit keer is het een leer-
stoel voor jeugdliteratuur aan de letterenfaculteit. 
Ik kende Helma toen al enkele jaren en was erg blij 
toen zij deze leerstoel mocht gaan bekleden. Nor-
maal is een bijzondere leerstoel voor slechts vijf 
jaar, en soms wordt deze dan met nog één periode 
van vijf jaar verlengd. Maar Helma werd zelfs voor 
een derde periode benoemd, een grote uitzonde-
ring. Maar in 2013 was die periode voorbij en werd 
de leerstoel niet langer gecontinueerd. Een groot 
verlies voor de Leidse universiteit. Voor de bestu-
dering van de kinder- en jeugdliteratuur was zij 
gelukkig toen al gewoon hoogleraar jeugdliteratuur 
aan de universiteit in Tilburg.

‘De instelling van de Annie M.G. Schmidt leerstoel 
was heel belangrijk. Een erkenning dat universi-
tair onderwijs en onderzoek van jeugdliteratuur 
belangrijk is. En daarbij was ook belangrijk dat 
de leerstoel gevestigd was aan de letterenfaculteit. 
Natuurlijk had Ria Bauer van Wechem gelijk dat je 
jeugdliteratuur multidisciplinair moet benaderen, 
maar in het verleden was dat toch vooral vanuit de 
pedagogische hoek. Toen de leerstoel voor de derde 
keer werd verlengd, was ik eigenlijk van mening 
dat deze door iemand anders bezet had moeten 
worden, want dat was de studie van de kinder- en 
jeugdliteratuur in de breedte zeker ten goede geko-
men, maar de Leidse universiteit wilde dat niet.’

‘De universitaire aandacht voor jeugdliteratuur 
blijkt helaas steeds weer persoonsgebonden. Na 
het vertrek van de docenten jeugdliteratuur aan 
de universiteiten in Nijmegen en Amsterdam ver-
dween ook de jeugdliteratuur uit het curriculum. 
Ook is het heel moeilijk om subsidies in de wacht 
te slepen voor onderzoek op jeugdliterair gebied. 
Gelukkig is dat onderzoekers als Vanessa Joosen en 
Sanne Parlevliet toch gelukt. Daarnaast zijn er de 
afgelopen jaren enkele gedegen proefschriften over 
jeugdliteratuur verschenen.’

Literatuur zonder leeftijd

Helma werd halverwege jaren negentig redactielid 
van Literatuur zonder leeftijd en heeft veelvuldig 
in dit tijdschrift (dat op een bepaald moment een 
‘publicatiereeks’ moest gaan heten) gepubliceerd. 
Jarenlang mocht ik de eindredacteur zijn en heb ik 
heel goede herinneringen aan de vele redactiever-
gaderingen. Samen hebben we ook gestreden om 
het tijdschrift te laten voortbestaan nadat Biblion 
de handdoek in de ring had gegooid en niet ver-
der wilde met het tijdschrift. Dankzij de inzet van 
veel mensen konden we verder gaan, maar dan 
als uitgave van IBBY-Nederland. En in december 
van vorig jaar verscheen nummer 107, een special 
rondom Joke van Leeuwen. Een heel mooi num-
mer, maar helaas ook het laatste nummer van een 
tijdschrift dat decennialang aandacht schonk aan 
het onderzoek naar kinder- en jeugdliteratuur. Wat 
is volgens Helma het grote belang geweest van het 
tijdschrift en wat zijn haar gevoelens bij het af-
scheid nemen van Literatuur zonder leeftijd?

‘Literatuur zonder leeftijd was het enige academi-
sche platform dat onderzoekers in Nederland 
hadden om te publiceren. Tegenwoordig dringen 
universiteiten erop aan om vooral te publiceren in 
het Engels, maar ik vind het van groot belang dat 
er ook in het Nederlands gepubliceerd wordt. Ook 
voor jonge onderzoekers was het tijdschrift van 
belang, hier konden zij, onder begeleiding van een 
hardwerkende, enthousiaste redactie, hun eerste 
publicaties laten verschijnen. En publicaties zijn 
belangrijk als je verder wilt in het vakgebied en je 
wilt profileren voor subsidieaanvragen.’

‘Je weet hoe verdrietig ik was dat we het besluit 
hebben moeten nemen om te stoppen met het tijd-
schrift.
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In 2016 verscheen een tweede druk. Hoe is deze 
nieuwe geschiedenis tot stand gekomen, welke 
problemen hebben de redacteuren hierbij onder-
vonden en wat is het gekozen perspectief en komt 
die tegemoet aan de kritiek die Helma in 1999 zelf 
formuleerde?

‘Achterin Een land van waan en wijs staat een ver-
antwoording waarin wij onze uitgangspunten 
toelichten. Met deze accenten hebben we onze ge-
schiedenis tot een eenheid willen maken. We heb-
ben vier “zwaartepunten” geformuleerd. Het eerste 
accent was een niet-normatieve opvatting van lite-
ratuur, het tweede de relatie tussen kindbeeld en 
de ontwikkeling van jeugdliteratuur, het derde uit-
gangspunt was de verhouding tussen jeugdlitera-
tuur en volwassenenliteratuur en het laatste zwaar-
tepunt was het internationale perspectief. Met deze 
vier uitgangspunten wilden we de complexiteit en 
dynamiek van de Nederlandse jeugdliteratuur laten 
zien. Ze maakten het mogelijk om de relatie tussen 
jeugdliteratuur en de maatschappelijke context op 
een gerichte manier te beschrijven.’

En nog veel meer.

Helma interviewen is vaak het delen van veel ge-
meenschappelijke ervaringen. We hebben enkele 
jaren de werkkamer in Tilburg gedeeld, maar ook 
samen in veel besturen en jury’s (griffeljury, Jenny 
Smelik-IBBY jury) gezeten. Zij was ‘mijn’ voorzit-
ter van IBBY, en ook al heb ik dan afscheid geno-
men, Helma gaat gewoon nog een tijdje door. Er is 
nog zoveel niet aan bod gekomen in het interview, 
nog zoveel herinneringen op te halen, maar er 
moet in het nummer van de SGKJ-Berichten ook 
ruimte voor andere bijdragen overblijven. Maar 
toch is er nog één ding dat natuurlijk aan de orde 
moet komen.

Hieronymus van Alphen prijs 

Bij het verschijnen van deze SGKJ-Berichten weet 
iedereen wie de Hieronymus van Alphen prijs 
2018 in ontvangst mag nemen. Altijd een goed be-
waard geheim, maar ik mocht het van het bestuur 
weten vanwege het interview. Een heel terechte 
bekroning voor al het werk dat Helma voor de (ge-
schiedenis van de) kinder- en jeugdliteratuur heeft 
gedaan.

Helma kan het juryrapport nog niet weten, maar ik 
wil toch afsluiten met de vraag wat deze bekroning 
voor haar betekent.

‘Ik was heel blij verrast toen ik gebeld werd met 
de vraag of ik de prijs in ontvangst wilde nemen. 
“Natuurlijk” was mijn reactie. De prijs is een er-
kenning voor mijn wetenschappelijk werk op het 
gebied van de kinder- en jeugdliteratuur, en tege-
lijkertijd ook een erkenning voor het onderzoek op 
dit vakgebied in het algemeen. Dat is ook te zien 
aan illustere collega’s die deze prijs eerder hebben 
gekregen.’

‘Dat de prijs naar Hieronymus van Alphen is ge-
noemd is heel terecht. Hij was, dat is tegenwoordig 
algemeen bekend, niet de eerste kinderboeken-
schrijver, maar hij is wel een voorbeeld van iemand 
die inhoud en vorm op een goede manier wist te 
combineren. Het proefschrift van Pomes uit 1908 
liet dat al duidelijk zien. Hij was zijn tijd vooruit 
door het literaire aspect ook veel aandacht te ge-
ven.’

‘Wat de prijs voor mij betekent? Och laten we het 
eenvoudig houden: Ik ben een gelukkig mens.’

Toin Duijx

Verzamelaar

Robinson Crusoë 300 jaar jong

Ik ben tien jaar en zit bij meester Huub Storm in 
de 5e klas van de St. Norbertus lagere school bij 
ons in het dorp. Sinterklaas 1955, de volgende dag. 
Op de tafel in de keuken van onze Brabantse boer-
derij heeft Sinterklaas vannacht het boek Robinson 
Crusoë van Daniel Defoe ‘gereden’, zoals we dat in 
Brabant noemen. Een boek dat grote gevolgen zal 
krijgen!

Als kind heb ik het boek meerdere keren gelezen; 
vervolgens goed bewaard tussen andere kinder-
boeken. Op latere leeftijd, werkzaam zijnde in het 
onderwijs, heb ik op de hooizolder van onze boer-









SGKJ - Berichten
 voorjaar 2019 no.95

23

In 1812 verschijnt De Zwitserse familie Robinson van 
Johann Rudolph Wyss waarin een domineesgezin 
aanspoelt op een eiland. Ook Jules Verne met zijn 
Het geheimzinnige eiland, 1874-75, of Een leerschool 
voor Robinsons past in dit rijtje schipbreuk- en 
eilandverhalen. In de twintigste eeuw verschijnt 
onder meer Vrijdag of het andere eiland van Michel 
Tournier en duidt op Robinsons seksualiteit.

Gelukkig blijft het oorspronkelijke verhaal tot op de 
dag van vandaag één van de meest gelezen boeken 
en is of wordt het in vele talen uitgegeven, bewerkt 
of herdrukt. Lees het verhaal echter als een product 
van zijn tijd. In het Oudheidkundig Streekmu-
seum in Alphen is ook een kleine Robinson-expo 
te zien. Elke donderdagmiddag (13-30 – 16.30 uur) 
te bezoeken van 7 maart tot en met 30 mei. In de 
maanden maart, april en mei ook elke tweede en 
vierde zondag geopend. Zie: www.streekmuseu-
malphen.nl 

 
Toon Timmermans

Collectie

Dick Bruna en het Centraal Museum

‘Heel vroeger als kind, en ook later, fietste ik langs 
het Centraal Museum hier in Utrecht en dan 
droomde ik: als ik het toch zover schop dat hier 
één werkje van mij komt te hangen’, zo vertelt Dick 
Bruna (1927-2017) aan schrijfster Celine Rutten in 
haar boek Gesprekken met Dick Bruna (2011). In het 
jaar 2000 werd die droom werkelijkheid met een 
overzichtstentoonstelling over zijn werk, die tevens 
aanleiding was voor Dick Bruna en zijn bedrijf 
Mercis, om een selectie van 7.000 van zijn werken 
in langdurige bruikleen aan het museum te geven. 
Het betrof een dwarsdoorsnede van zijn veelzijdig 
oeuvre: schetsen, tekeningen, ontwerpen en zeef- 
en drukwerken. Het was het prille begin van de 
Bruna Collectie in het Centraal Museum.

Diverse ontwerpstadia voor het boekje ‘nijntje de toverfee’.  
Dick Bruna, Bruna3293.

Wereldberoemde prentenboeken 

Een groot deel van de collectie bestaat uit de te-
keningen die Bruna maakte voor zijn beroemd 
geworden prentenboeken; van de eerste vluchtige 
krabbels en vele schetsen die de zoektocht vormen 
naar de uiteindelijke vorm, tot de definitieve klare 
lijntekeningen en kleuraanduidingen die samen 
de te drukken boekjes vormen. Deze werken tonen 
heel mooi Bruna’s werkwijze en gedachtegang bij 
het maken van zijn ontwerpen. Datzelfde geldt 
voor de handgeschreven verhaalopzetten, waarin 
veelvuldig doorgehaald en aangevuld is om tot een 
steeds betere tekst te komen. De beroemde pren-
tenboeken zelf zijn ook opgenomen in de collectie. 
Natuurlijk in het Nederlands en diverse andere 
moderne talen, maar ook in bijzondere talen zoals 
Latijn, Oudgrieks en de Afrikaanse talen Zulu en 
Siswati. Er zijn zelfs twee nijntje-boeken uitge-
bracht in braille-schrift.
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Bruna0811 (1955) en Bruna0378 (1963).

Een eigen stijl

Beroemd zijn Bruna’s vierkante prentenboeken; 
minder bekend zijn de resultaten van zijn aller-
eerste stappen in de wereld van het prentenboek, 
toen hij zijn kenmerkende stijl nog niet gevonden 
had. Boeken als kleine koning (1955), tijs en de auto 
(beide 1957). En natuurlijk de twee eerste nijntje-
uitgaven uit 1955  - nijntje en nijntje in de dierentuin 
- waarin Bruna’s beroemde konijntje er nog heel 
anders uitziet dan we haar tegenwoordig kennen. 
Het zijn zeldzame boeken met elk een heel eigen 
kleurenpalet, op grof papier en met afbeeldingen 

op tegenoverliggende pagina’s, elk voorzien van 
een tweeregelig rijm. Opvallend binnen de Bruna 
Collectie is ook het jeugdboek Van verre landen van 
Pearl Buck uit 1952, waarvoor Bruna de illustraties 
en het omslag verzorgde. Deze vroege, gedetail-
leerde en nog wat cartoonachtige illustraties doen 
dan nog niets vermoeden van de weg die hij slechts 
een jaar later zal inslaan met zijn eerste - en vol-
ledig eigen - prentenboek de appel (1953); die van 
het streven naar de hoogste mate van eenvoud en 
abstractie, in zowel kleur als vorm. 

Een laatste prentenboek

Uniek, maar vooral ontroerend, is Dick Bruna’s 
laatste prentenboek de beer is dood (2011), dat pos-
tuum in kleine oplage is uitgegeven voor familie 
en relaties. Daarin lijkt Bruna afscheid te nemen 
van zijn werkende leven met een combinatie van 
zijn twee grootste successen: de Zwarte Beertje 
pockets en de prentenboeken. De opzet is als van 
een vierkant prentenboek. Hoofdrolspeler is echter 
de Zwarte Beer, die met plezier, maar ook met me-
lancholie terugkijkt op zijn leven waarin boeken en 
lezen centraal staan. 

Bruna 0887, 1953
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Grote voorraad kinder- en jeugdboeken. 
Algemene voorraad van ruim 150.000 titels

Die illustraties hebben hun eigen functie, zoals de 
oorspronkelijke samenstellers in hun inleiding ver-
melden, namelijk om de aandacht van de kinderen 
te vangen. Daarnaast behoren die prenten ook bij 
het culturele erfgoed, waarmee de kinderen in aan-
raking worden gebracht en zorgen ze voor een be- 
paalde sfeer rond de oude rijmen. Niet altijd is het 
een één-op-één gebruik van de illustraties. Zo zijn 
de prentjes op de titelpagina’s van de verschillende 
onderdelen wel oud, maar komen ze niet overeen 
met die van het origineel.

Het is geen gemakkelijke opgave, een dergelijke 
vertaling, want juist die oude volksrijmpjes leiden 
een eigen leven in het nationaal bewustzijn van 
een cultuur. Het is de kunst om juist de oorspron-
kelijke sfeer goed over te brengen. 

Ook klankeffecten spelen een belangrijke rol. Hen-
kes is daar, zoals al blijkt uit bovengenoemde voor-
beelden, goed in geslaagd. Een mooie aanwinst!

En weg was haar neus – Bakerrijmpjes Nursery 
Rhymes. Vertaald en toegelicht door Robbert-Jan 
Henkes. Amsterdam, Van Oorschot, 2018.

Jant van der Weg 




